T1Vet ej om det är relevant för mötet: Ett fuskförsök på Knep-tentan uppdagades utan att det kunde
bindas till någon. Sänkt stämning i klassen.
T2
Progresstest: Under omröstningen framgick att det finns ett intresse hos majoriteten av klassen.
Det förelåg dock en förvirring över vad testerna skulle innebära, samtidigt som det fanns flertalet
personer som reserverade sig mot att göra progresstesterna obligatoriska. I det fall att
progresstesterna genomförs, efterfrågas dels tydlig information om dessa, och dessutom att
testerna genomförs på ett sätt som inte hindrar/tar tid från övrig skolgång.
T3 Vi får fortfarande delkurtar av Madeleine, dvs små kurtar på olika delar av kursen istället för en stor
kurt i slutet av terminen. Är det okej? (ta vidare)
Vi har fått ett önskemål om en preklin KURT app dit man lätt skulle kunna skriva feed-back efter
varje moment. Nu orkar ingen söka länken till kurt på portalen efter varje moment och efter hela
kursen är det så mycket att det är många som inte orkar kurta alls.
Förslag från en av våra kursare ang en veckas ledighet efter höstterminen: https://
docs.google.com/document/d/1RE7g4SEuDn9JVDUF_oZA52xWC6c8j-nE_hj8_Ukot3g/edit
NHOI dugga, behöver klara för godkänd kurs men det är inte examinerande. Man måste klara det.
Variation i nivå beroende på examinator. Dålig information vad man ska kunna. (kursreppar
kontaktar Madeleine och cc:ar Sovran)
T4- Gjort tenta, gick bra! E-tentor funkar bra.
T5 - Har varit en smula otydligt vad som gäller om man missar ett obligatoriskt moment under
Klinisk Medicin I. Somliga har trott att man måste ta igen detta följande termin. I själva verket är det
tänkt att man ska mejla momentansvariga för att få en kompletteringsuppgift. Detta förtydligande
kom ut lite sent, dvs. denna vecka. Det vore alltså bra om man i början av kursen tog upp hur man
går till väga om man missar ett obligatoriskt moment. Vi undrar också om det finns några
bestämmelser från "högre upp" så att man kan ha någonting att luta sig tillbaks på om det strular.
Är det samma för alla kurser på programmet?
T6
Annandag jul markerad som inläsning.
T7
inget att rapportera.
2 första blocken fick man skriva upp sig på halvdagar själv. De två senare fick ett gjort schema
som man skulle följa.
T8 - inget att rapportera.
T9 - Richard är vald som ny kursrepresentant. Gyn - Får schemat torsdagen innan man börjar på
måndagen. Man ska få definitivt schema två veckor innan, enligt riktlinjer. (Sovran mejlar)
T10 - inget
T11 - inget att rapportera.

